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 آن در  ییفضا یهاو تفاوتشهری  یزندگ تیفیكتحلیلی بر 

 8(شهر تهران كالن 83و  8مناطق )
 بریاجیفرزاد 

 تهران، تهران ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران مرکزی، دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 

 2حسین حاتمی نژاد
 ، تهران، ایراندانشیار گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

 ناصر اقبالی
 تهران، تهران ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران مرکزی، دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 

 01/71/7831تاریخ پذیرش:        1/1/7831تاریخ دریافت: 

 چکیده

جغرافیای شهری، شهرسازی،  از منظر علوم مختلف از جمله کیفیت زندگی از موضوعاتی است که امروزه در مطالعات شهری،

مورد توجه محققان واقع شده است. بر این اساس در بسیاری از علوم اجتماعی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی و... 

کشورهای توسعه یافته برنامه ریزان در تالش برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در سطوح مختلف جغرافیایی هستند تا از این 

ای را برای بهبود کیفیت زندگی نواحی عقب مانده بیابند. در این پژوهش به بررسی و تحلیل کیفیت  راهكارهای بهینه طریق بتوان

حاضر مبتنی بر تحقیق  شهر تهران پرداخته شده است. روش تحقیق کالن 11و  1های فضایی آن در مناطق  زندگی شهری و تفاوت

کاربری است. روش گردآوری اطالعات شامل  هدف گیرد و از نظر ام میتحلیلی انج -موضوعی است و به صورت توصیفی 

شده است. برای جامعه  ی آمیخته کمی و کیفی استفادهها روشای( و پیمایشی )میدانی( است که در مجموع از  اسنادی )کتابخانه

پرسشنامه تعیین شده است  233تعداد  11و  1% برای مناطق 5آماری و بر اساس فرمول کوکران و با توجه به ضریب خطای 

از  ی تدوین شده در بین ساکنان دو منطقه توزیع گردیده است و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات استخراج شدهها پرسشنامه

 11و  1که بین دو منطقه  آن استآمده بیانگر  به دستاستفاده گردیده است. نتایج  GIS افزار نرمو  SPSS افزار نرماز  ها پرسشنامه

هایی در  های اقتصادی و اجتماعی موجود در بین دو منطقه است و همین امر سبب تفاوت های فضایی ناشی از تفاوت تهران تفاوت

 دو منطقه شده است. کیفیت زندگی ساکنان

 

 ، تهران.SPSS ،GISی فضایی، ها ینابرابركیفیت زندگی، واژگان كلیدی: 

 
                                                                                                                                                                

 .باشد یم کالنشهر تهران 73و  7آن در مناطق  ییفضا یو تفاوتهاشهری  یزندگ تیفیک نییتباین مقاله مستخرج از رساله دکتری، -7

 Hataminejad@ut.ac.ir )نویسنده مسئول( -0
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 مقدمه

ارتقاء کیفیت  که یطور( philips, 2006: 276) ترین مسائل پیشروی جهان امروز است کیفیت زندگی یکی از مهم

حسین زاده و میرزایی، ) شود یمی مختلف در سطح دنیا محسوب ها دولتو  ها حکومتترین اهداف  زندگی از مهم

عنوان بستر زیست بشر دارای نقش اساسی در ایجاد احساس رضایتمندی داشته و در واقع شکل  شهر به(. 71: 7831

س توجه به محیط فیزیکی شهر از سوی برنامه ریزان و پکننده کیفیت زندگی اوست.  ییندهنده سبک زندگی و تع

( کیفیت زندگی مفهومی گسترده است که Lynda, 2005) دارددهی آن نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی بشر سامان

-79) گیرد زندگی با ارزش، زندگی رضایت بخش و زندگی شاد را در بر می مفاهیمی چون زندگی خوب،

96:2006،at al arrccM) صرف  تأثیرال توسعه با ی گذشته روند شتابان شهرنشینی در کشورهای در حها دهه. در

ی پس از جنگ جهانی دوم، نه تنها دستیابی به توسعه ها سالرشد( به ویژه در ) ی کمی عینی توسعهها جنبهبر روی 

مطالعه  (Pacione،2003: (3-7افزود های کیفیت زندگی شهرهای جهان سوم  ینابسامانرا مقدور نساخت بلکه بر 

از طرف دیگر  مردم است. های یساس خوب داشتن، مفهوم زندگی و شادکیفیت زندگی بررسی عوامل مؤثر در اح

کیفیت زندگی یکی از رویکردهای نوین در زمینه اصالح و تکامل مفهوم توسعه است که در پرتو نفوذ این مفهوم، 

ه ریزی شهری عالوه بر توجه ب یزی شهری شکل گرفته است که معتقد است برنامهر برنامهرویکرد جدید در عرصه 

یش روانی، همبستگی و تعلق اجتماعی و غیره، نیز پاسخگو آسا باید به نیازها، کیفیت، اهداف کالبدی و کارکردی، می

باشد. در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته کیفیت زندگی در سطح پائینی قرار دارند و 

ی آشکاری در کیفیت ها تفاوتگونه شهرها باعث  ینای اقتصادی در سطح مناطق درون -های اجتماعی ینابرابر

های اجتماعی مختلف،  یقشربندشهر تهران و  گردیده است، با توجه به افزایش جمعیت کالن ها آنزندگی ساکنان 

اند و قشر مرفه در مقابل آن،  ی کم درآمد در پیرامون شهر سکنی گزیدهها گروهدهد که  یمی فضایی نشان ها تفاوت

شهر تهران مورد  از کالن 73و  7مال شهر تهران سکونت دارند در این تحقیق کیفیت زندگی در دو منطقه یعنی ش

دهد که از لحاظ  یمدر شمال تهران واقع شده است و سیمای ظاهری آن نشان  7بررسی قرار گرفته است. منطقه 

که در جنوب  73رود و منطقه  یمدارد و جزء مناطق برخوردار بشمار  73متفاوتی با منطقه  کامالًکالبدی سیمای 

متفاوت است. در واقع این پژوهش به تبیین کیفیت زندگی شهری و  7تهران است از لحاظ کالبدی با منطقه 

 پردازد. یمشهر تهران  کالن 73و  7ی فضایی آن در مناطق ها تفاوت

در آن، توصیفی تحلیلی است. شیوه قیق بر اساس هدف کاربردی است و روش تحقیق نوع پژوهش در این تح

ها، آرشیو و سوابق  یتسا و نشریات مختلف داخلی و خارجی، ها مجله، مقاالت، ها کتاباسنادی ) ها دادهگردآوری 

وده مورد نفوس و مسکن(، پیمایشی )مراجعه حضوری به محداطالعات سرشماری  های مختلف و آماری سازمان

ی مختلف مرتبط با موضوع )متخصصین ها گروهپژوهش و ثبت اطالعات از طریق مشاهده، نظرسنجی، مصاحبه با 

( است. نامه پرسشی درگیر و نیز ها گروهدر سطح مناطق و نواحی شهرداری و ساکنین و اصناف منطقه و سایر 

تهران است. با توجه به اینکه یکی از  73و  7جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شهروندان ساکن در مناطق 

ها باید به صورت مکانی باشند،  اهداف تحقیق تحلیل فضایی کیفیت زندگی در دو منطقه است بنابراین پرسشنامه
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% تعداد 2یابی به این هدف بر اساس حجم نمونه که توسط فرمول کوکران و با توجه به ضریب خطای  جهت دست

اقدام به تقسیم مناطق به  Arc GISنرم ابزار  در Fishnet که با استفاده از ابزار ین شده استتعی پرسشنامهعدد  800

برای تجزیه و تحلیل ها پس از کدگذاری در هر بلوک تقسیم شده است و نیز  هایی گردیده و پرسشنامه بلوک

 –استفاده گردیده است، همچنین با استفاده از آزمون یومن  SPSSافزار  ها از نرم آمده از پرسشنامه به دستاطالعات 

شده  استفاده Arc GISافزار  های نهایی از نرم نقشه های نهایی صورت گرفته و درنهایت جهت تهیه وایت نی تحلیل

 است.

 مبانی نظری

این « اقتصاد و رفاه»نام ِدر کتاب خود به  یعنی زمانی که پیگو میالدی 7301رویکرد علمی به کیفیت زندگی از سال 

صورت تخصصی  پیگو در این کتاب برای نخستین بار واژه کیفیت زندگی را به. ای یافت موضوع پرداخت، سیر تازه

متحده  های اجتماعی ایاالت ، در جنبش شاخص7311طورجدی در دهـه  به کار برد؛ اما مفهوم کیفیت زندگی به

 و آمده چگونگی مفهوم به Quality و چه و چیزی معنای به التین در Qualواژه (. 0۱ :7832 )مهدی زاده، شدمطرح 

Qol و یگانه و ویژه فرد، هر برای که است آن های تفاوت دربرگیرنده و به معنای چگونگی زندگی واژگانی ازنظر 

 و مکان زمان، از متأثر نسبی و چندوجهی، مفهومی است زندگی (. کیفیت0، 7837زنگنه  کرد) است دیگران با متفاوت

 دارد. از و درونی ذهنی ابعاد دیگر، سوی از و بیرونی و عینی ابعاد سو، یک از که است و اجتماعی فردی های ارزش

کیفیت زندگی شامل اجزا و عوامل رفاه همراه (. 8۱، 7812رهنما، ) نیست آسان آن برای جامع تعریفی ارائه رو،  این

مانند در دسترس  تر روشنای و به طور کلی عوامل  یهپابا عوامل عمومی مانند بهداشت، رفاه، آزادی انتخاب و آزادی 

 :Keles, 2012) ی بهداشتی و درآمد استها مراقبتبودن غذا، پوشاک، آب آشامیدنی، امکانات آموزش و پرورش، 

، کیفیت زندگی را ادراک فردی از (WHO-QOL GROUP) یفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیگروه ک (.24

انتظارات، استانداردها، عالیق و  ،های فرهنگی و ارزشی جامعه و در ارتباط با اهداف وضعیت زندگی در متن نظام

کند.  اش تعریف می از زندگیعنوان رضایت کلی فرد  ( کیفیت زندگی را به0111) کند. فو های فرد توصیف می نگرانی

ها تعریف کرده است. به  عنوان بهزیستی یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آن ( کیفیت زندگی را به0113) داس

 یا مکان حس با مرتبط عوامل از ترکیبی حاصل که باشد خوبی احساس است ممکن شهری زندگی کیفیتطور کلی 

توان کیفیت زندگی  یم(. Wang et al, 2010) است تاریخی تعلق حس و جمعی خاطرۀ قبیل خوانایی، از مکان هویت

اما معیارها و  (Moser,2009: 352) شود های عینی استفاده می همانند رفاه اجتماعی است و اغلب از شاخص

 (.Morais & Camanho, 2011: 398)یری و بهبود رفاه شهروندان در دسترس نیست گ اندازهابزارهای ثابت برای 

های کیفیت زندگی مشتق علمی و منعکس کننده کلی احساس نه تنها فرد بلکه تمامی شهروندان است.  شاخص

 عنوان به همچنین و جامعه زندگی کیفیت در بهبودی  توانند باعث شاخص اقتصادی، ذهنی و اجتماعی همه می

توان  را میهای کیفیت زندگی  شاخص (.(Diener& Eunkook,1997:213دهد. قرار تأثیر تحت را رفاه خاص عوامل

در کل  .Young, 2008: 3)) نقش اساسی دارند، دانست ها آن احساسات و مردم زندگی شامل معیارهای که در

شکل  فردی های یژگیو و کالبدی اقتصادی، مضامین اجتماعی، را زندگی کیفیت های شاخص اصلی چارچوب

 Fryback et) دارند زیادی اهمیت زندگی کیفیت در مطالعات نیز محیطی تأثیرات و سالمتی های شاخص اما دهد؛ یم
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al, 2010: 2محیطی،  (. به عبارتی دیگر بهبود در وضع کیفیت زندگی در یک شهر، از جمله در مسائل زیست

 Cuadrado et) فرهنگی، سیاسی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی باید صورت پذیرد تا انتظارات فرد تأمین شود

al,2012:68 .)نظران:  های کیفیت زندگی از دیدگاه صاحب شاخص(Camagni et al, 1998) ی فیزیکیها مؤلفه، به، 

کیفیت زندگی را در هر لحظه از  ها، مؤلفهاند و معتقدند که تعادل این  اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی اشاره کرده

 - 8 مسکن کیفیت -0 خدمات به کیفیت دسترسی-7(، 7831) دهد. براتی و یزدان پناه زمان تحت تأثیر قرار می

 Talen et) ,(Rinner,2007) ،(Hardi, 2006)اجتماعی.  محیط کیفیت -2 اقتصادی امنیت -۱محیط شهری  های ارزش

al, 2007)،  اجتماعی و اقتصادی هسته اصلی مطالعه کیفیت زندگی رو شکل  ،ی فیزیکیها مؤلفهکه  اند داشتهاظهار

چهار بعد اساسی زندگی انسان یعنی ابعاد اقتصادی، ابعاد (، کیفیت زندگی 7833و همکاران،  الییفرجی مدهند. ) می

(، 7831 دیگران، و قالیباف)است سیاسی را در بر گرفته -زیست محیطی، ابعاد اجتماعی و در نهایت، ابعاد فرهنگی

 شهری زندگی کیفیت از هایی شاخص ونقل، حمل و سبز فضای مسکن، آموزشی، وضعیت ،ها رساختیز بهبود

زیست  و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، های کیفیت زندگی شاخص، (McCrea, et al: 2006) .شوند می محسوب

فاکتورهای  از متأثر توان می افراد زندگی ذهنی کیفیت، (Malkina Pykh, 2007)دهد.  موردمطالعه قرار می محیطی

فیزیکی،  (، کیفیت زندگی رو در بعد0118باشد. کینک و هندیس ) شناختی جمعیت و اقتصادی -اجتماعی فردی،

ی کلی اجتماعی، اقتصادی ها یژگیوی  دهنده(، کیفیت زندگی نشان (pal, 2005برد.  روانی، اجتماعی، روحی نام می

 و محیطی مناطق است.

 
 های پژوهشمنبع: یافته   : مدل مفهومی پژوهش1 نمودار
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 مطالعات انجام شده در مورد کیفیت زندگی: برخی از 1جدول 

 آمده به دستنتایج  محققین

کیم و کواچی 

(0111) 

شد هایی که سطح سرمایه اجتماعی باال یا متوسط بود، سطح باالتری از سالمت جسمانی و روانی شهروندان مشاهده شده است. در این پژوهش مشخص  یالتادر 

 مورد مطالعه نقش مهمی در تعیین سطح سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی داشته است.که سطح درآمد و طبقه اجتماعی افراد 

محمدی و همکاران 

(7832) 

میزان کیفیت متغیرهای سالمت اقتصادی، سالمت روانی، سالمت محیطی، سالمت جسمانی، سالمت اجتماعی و بعد حمل ونقل بیشترین تأثیرات را در باال بردن 

 .اند داشتهدنا زندگی در سطح شهرستان 

سجادیان و 

 (7832) همکاران

های مختلف شهری ناموزون و نامتعادل نموده  یطمحرا برای ارتقای کیفیت زندگی به شدت محدود و در  ها فرصتشهرنشینی سریع و لجام گسیخته، بسیاری از 

 است.

حاجی نژاد و 

 (7832دیگران )

در رتبه اول و محالت ناحیه یک این  381/1و کالبدی با امتیاز  337/1، اجتماعی با امتیاز 3۱7/1 یازامتبا  ی اقتصادی،ها شاخصمحالت ناحیه دو شهر فارسان در 

 .اند دادهشهر رتبه آخر را به خود اختصاص 

 های پژوهشمنبع: یافته

 مناطق مورد مطالعه

 ۱31های آماری بیش از  کیلومترمربع بر اساس داده 1/۱3منطقه یک شهرداری، در بلندای تهران و با وسعتی حدود 

ای های آماده و نیمه وقت در آیندههزار نفر جمعیت را در خود جای داده است. این در حالی است که انبوه ساختمان

 هزار نفر خواهد رساند. 211نزدیک جمعیت منطقه را به مرز 

 تهرانگانه شهر  22: موقعیت منطقه یک در میان مناطق 1نقشه 

 (http://dl.hom.ir)منبع:

البرز، از  یها متری دامنه جنوبی کوه 7311مختصات جغرافیایی این منطقه از طرف شمال محدود به ارتفاعات 

جنوب به بزرگراه شهید چمران حد فاصل دو راهی هتل آزادی و بزرگراه مدرس و پل آیت اهلل صدر و از غرب به 

رخانه سیمان و منبع نفت شمال شرق تهران محدود کا –اراضی رودخانه درکه و از شرق نیز به انتهای بزرگراه ارتش 

 .شودمی
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 : نواحی منطقه یک تهران2نقشه 

 (http://dl.hom.ir) منبع:

 . اینشده است واقع تهران شهر شرقی شمال در که است تهران شهری مناطق از یکی تهران شهرداری یک منطقه

 صدر اهلل آیت و چمران شهید های بزرگراه به جنوب از درکه، رودخانه به غرب از البرز، کوه رشته به شمال از منطقه

 سال سرشماریبر اساس  منطقه این جمعیت .شود می محدود قوچک جنگلی پارک و لشکرک جاده به شرق از و

 شمال طرف از منطقه این .است زن 0۱3372 و مرد 083138 شامل( خانوار 711٬337) نفر ۱31213 ایران، 7832

 هتل راهی دو فاصل حد چمران بزرگراه به جنوب از البرز، های کوه جنوبی دامنه متری 7311 ارتفاعات به محدود

 بزرگراه انتهای به نیز شرق از و درکه رودخانه اراضی به غرب از و صدر اهلل آیت پل و مدرس بزرگراه و آزادی

 دارای شهری طراحی لحاظ به منطقه شود. این می محدود تهران شرق شمال نفت منبع و آسفالت کارخانه -ارتش

 به است، واقع جنوبی البرز های کوهپایه دامنه در که شمیران. نامید شهر باغ را آن توان می و است روستایی شبه بافتی

 مشکالت عرصه اگرچه است، سنتی و مدرن شهرسازی از ای آمیزه که ویژه ساختاری و بودن کوهستانی نیمه دلیل

 هوایی، و آب های ویژگی دارای و اهمیت با قدیمی، ساختگاهی عنوان به اما است، عمرانی های یتفعال در بیشتری

 اند از: یک عبارت منطقه اجتماعی و سیاسی های دارد. ویژگی و داشته را بیشتری عمرانی کارهای اقتضای و زمینه

 اجتماعی و تاریخی و طبیعی گردشگری قطب ترین مهم -7
 ییالقی( و شهری سکونت) سکونتی مطلوبیت دارای -0
 تجریش بازار استقرار -8
 درمانیمؤسسات  و عالی آموزش مراکز -۱
 قاسم( امامزاده و اکبر علی امامزاده صالح، امامزاده) تهران مهم های زیارتگاه وجود -2
 جهانی های سازمان و ها سفارتخانه استقرار -1

 جذب مراکز و تفریحی های مکان از قیطریه و جمشیدیه های پارک و درکه اوین کلکچال، توچال، درکه، دربند،

 این از برخورداری در محل ممتاز موقعیت و البرز های کوه رشته دامنه در منطقه استقرار .هستند منطقه این گردشگر

 با پرواز نوردی، سنگ چون کوه با مرتبط هایی ورزش توسعه و تسهیالت و ها جذابیت افزایش امکان ارتفاعات،
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 و زمستانی روباز استخرهای ورزشی، میادین شامل ورزشی و رفاهی امکانات ایجاد برف، و چمن روی اسکی کایت،

 سرمایه همچنین و شناسی حشره شناسی، گیاه شناسی، سنگ همچون آموزشی و علمی های سرگرمی تابستانی،

 .دهد می قرار نظر مد را کوهستانی های پارک و کوهستانی های هتل قالب در اساسی های گذاری

 کاخ ملل، فرهنگسرای جماران، نگارخانه و نیاوران فرهنگسرای به توان می منطقه این فرهنگی مراکز ترین مهم از

 حیات و طبیعت موزه همچنین .کرد اشاره تجریش صالح امامزاده همچنین و نیاوران کاخ و ملت کاخ آباد، سعد موزه

 تفریحی و تحقیقاتی و علمی مراکز جمله از عمار خیابان در واقع شناسی ستاره و علوم مرکز و( دارآباد) ایران وحش

 بودن دارا جهت به تهران مناطق ترین مطلوب جزو شمیران ناحیه و تهران شهرداری یک منطقه .هستند منطقه این

منصبان  صاحب استقرار مکانتاکنون  یربازد از منطقه این .آید می شمار به تاریخی و فرهنگی میراث و طبیعی منابع

 26ناحیه و  11منطقه یک دارای  شهرداری .است بوده دیپلماتیک و المللی بین های فعالیت و حکومتی – دولتی

 .است نفر 493889برابر  1395جمعیت آن بر اساس سرشماری سال و محله شهری است 

 19منطقه 

 . ت اس   ده ش  ع  واق  ران ه  ر ت ه  وبش ن در ج  ع  رب رم ت وم ل کی 33.73ر  راب ب  ی  ت ع  ا وس  ب  ران ه  ت  رداری ه  نوزدهش  ه طق ن م

 
 (http://region19.tehran.irمنبع: )   شهرداری تهران 19: منطقه 3نقشه 

شامل  این منطقه  .است 71،71،73،01 در منتها الیه جنوبی شهر تهران واقع گردیده است و در مجاورت مناطق

آباد، صالح شهرک شریعتی، عبدل آباد، نعمت  آباد، یخان از: اند عبارت ها آنترین  ی متعددی است که مهمها محله

والیت، دانشکده شریعتی،  بوستان ی،آجرپزی ها کورهتوان به  دولتخواه،. از جمله اماکن شاخص منطقه نیز می  آباد،

میدان تره بار مرکزی شهر تهران و بهشت زهرا و  بین الملی دندانپزشکی پردیس، دانشگاه آزاد شهرری، دانشکده

از شمال به اتوبان  نوزدهنطقه همگانی خودرو اشاره نمود. م  روشمرقد مطهر امام راحل )ره( و مرکز خرید و ف
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جوانه، از جنوب به اتوبان آزادگان، از شرق به اتوبان نواب، خیابان بهمنیار و از غرب به اتوبان آیت اهلل سعیدی 

ها  آن ترین مهم که های متعددی است این منطقه از بافتی قدیمی برخوردار است و شامل محله .شود محدود می

خواه، شهرک احمدیه و شهرک  آباد، دولت آباد، صالح آباد، نعمت نو، شهرک شریعتی، عبدل آباد یاند از: خان عبارت

و براساس  محله است 70ناحیه و  2همجوار است و دارای  01و  73، 71، 71این منطقه با مناطق  .بخارائی

 فر است.هزار ن 022288برابر  73جمعیت منطقه  7832سرشماری سال 

 
 (http://region19.tehran.irمنبع: )  شهرداری تهران 19: نواحی منطقه 4نقشه 

که در حاشیه جنوبی تهران قرار گرفته و بعنوان دروازه جنوبی شهر محسوب  73با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه 

ی جنوبی کشور و زائرین حرم مطهر حضرت امام )ره( است. افتخار ها استانشود، روزانه پذیرای انبوه مسافرین  می

 ای برخوردار نموده است. یژهواین منطقه از امتیاز  (ره)ی با صحن مطهر امام خمینی جوار هم

 نفر 022288: 7832جمعیت منطقه بر اساس سال  .7

 33۱11، 32جمعیت ناحیه یک در سال  .0

 33783، 32جمعیت ناحیه دو در سال  .8

 1138۱، 32سال حیه سه در جمعیت نا .۱

 هکتار 3102وسعت منطقه:  .2



 344 ...وشهری  یزندگ تیفیكتحلیلی بر 

 نفر در هکتار 3/0۱ناحیه:  2در کل  31تراکم خالص جمعیتی سال  .1

 نفر در هکتار 771(: 8و  7،0ناحیه: نواحی  8)در محدوده قانونی 31تراکم خالص جمعیتی سال  .1

اهلل  یتآبه اتوبان آزادگان، از غرب به اتوبان  اهلل سعیدی، از جنوب یتآاین منطقه از شمال به اتوبان جوانه و اتوبان 

 سعیدی و اتوبان آزادگان و از شرق به اتوبان نواب و خیابان بهمنیار محدود شده است.

 :ها بحث و یافته 

در  7شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است، منطقه  از کالن 73و  7در این پژوهش کیفیت زندگی را در دو منطقه 

متفاوتی با منطقه  کامالًدهد که از لحاظ کالبدی سیمای  شمال تهران واقع شده است و سیمای ظاهری آن نشان می

 7که در جنوب تهران است از لحاظ کالبدی با منطقه  73رود و منطقه  یمدارد و جزء مناطق برخوردار بشمار  73

 متفاوت است.

 تهران 1های فردی مربوط به منطقه  اطالعات و داده

 جنسیت

نفر پاسخگویان با درصد فراوانی  83شهر تهران،  کالن 7پرسشنامه توزیع شده در بین ساکنان منطقه  717از تعداد 

 .اند بودهدرصد مرد  ۱/11پاسخگویان با درصد فراوانی  نفر 708و  اند دادهدرصد را زن تشکیل  08.1
 1 منطقه انیپاسخگو تیجنس: 2 جدول

 

 
 
 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

 تحصیالت میزان

نفر از پاسخگویان با درصد  37تهران تعداد  7آمده از پرسشنامه توزیع شده در منطقه  به دستبر اساس اطالعات  

نفر با  8۱درصد دارای مدرک دیپلم،  03نفر با درصد فراوانی  ۱2درصد دارای مدرک کارشناسی،  21.8فراوانی 

صد دارای مدرک دیپلم در 1.11نفر با درصد فراوانی  7درصد دارای مدرک ارشد و باالتر و  07.7درصد فراوانی 

تهران دارای تحصیالت دانشگاهی  7درصد از پاسخگویان به پرسشنامه در منطقه  17. بر این اساس بیش از اند بوده

 .اند بوده

 1: میزان تحصیالت پاسخگویان منطقه 3جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 جنسیت

 Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 08.1 08.1 08.1 83 زن 

 711.1 11.۱ 11.۱ 708 مرد

Total 717 711.1 711.1  

 تحصیالت میزان

Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 6. 6. 6. 1 ابتدایی 

 28.6 28.0 28.0 45 دیپلم

 78.9 50.3 50.3 81 کارشناسی

 100.0 21.1 21.1 34 باالتر و ارشد

Total 161 100.0 100.0  



 8931بهار دوم، شماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  344

 سنی گروه

سال قرار داشتند. همچنین  ۱1الی  02درصد مابین سنین  11.0نفر و درصد فراوانی  31بیشترین تعداد پاسخگویان با 

نفر از پاسخگویان  70سال، تعداد  0۱الی  72درصد مابین سنین  87.7نفر از پاسخگویان با درصد فراوانی  21تعداد 

 7.0نفر از پاسخگویان نیز با درصد فراوانی  0ل و تعداد سا 18الی  ۱7درصد مابین سنین  1.2با درصد فراوانی 

توان گفت که بیشترین تعداد  آمده می به دستسال به باال قرار داشتند. لذا بر اساس اطالعات  1۱درصد در سن 

 .اند بودهیباً جوان جامعه تقردرصد جزو قشر  37پاسخگویان با بیش از 
 1: گروه سنی پاسخگویان منطقه 4 جدول

 سنی گروه 

Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

 31.1 31.1 31.1 50 ساله 15-24

 91.3 60.2 60.2 97 ساله 25 -40

 98.8 7.5 7.5 12 ساله 63-41

 100.0 1.2 1.2 2 باالتر و 64

Total 161 100.0 100.0  

 های پژوهشمنبع: یافته

 تهران 19فردی مربوط به منطقه  های اطالعات و داده

 جنسیت

نفر پاسخگویان با درصد فراوانی  01شهر تهران،  کالن 73پرسشنامه توزیع شده در بین ساکنان منطقه  717از تعداد 

 .اند بودهدرصد مرد  11.۱نفر پاسخگویان با درصد فراوانی  782و  اند دادهدرصد را زن تشکیل  71.7
 19منطقه : جنسیت پاسخگویان 5جدول 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

 میزان تحصیالت

نفر از پاسخگویان با درصد  711تهران تعداد  73آمده از پرسشنامه توزیع شده در منطقه  به دستبر اساس اطالعات 

نفر با  3درصد دارای مدرک کارشناسی،  03.3نفر با درصد فراوانی  ۱3درصد دارای مدرک کارشناسی،  10.7فراوانی 

ارای مدرک ارشد و باالتر درصد د 8.7نفر با درصد فراوانی  2درصد دارای مدرک ابتدایی و  2درصد فراوانی 

تهران دارای تحصیالت دیپلم و  73درصد از پاسخگویان به پرسشنامه در منطقه  10. بر این اساس بیش از اند بوده

 .اند بودهغیر دانشگاهی 
 19: میزان تحصیالت پاسخگویان منطقه 6جدول 

 میزان تحصیالت 

Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 5.0 5.0 5.0 8 ابتدایی 

 67.1 62.1 62.1 100 دیپلم

 96.9 29.8 29.8 48 کارشناسی

 100.0 3.1 3.1 5 باالتر و ارشد

Total 161 100.0 100.0  

 های پژوهشمنبع: یافته

 جنسیت

Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 16.1 16.1 16.1 26 زن 

 100.0 83.9 83.9 135 مرد

Total 161 100.0 100.0  
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سال قرار داشتند. همچنین  ۱1الی  02درصد مابین سنین  1۱نفر و درصد فراوانی  718بیشترین تعداد پاسخگویان با 

نفر از پاسخگویان  71سال و تعداد  0۱الی  72درصد مابین سنین  01.7نفر از پاسخگویان با درصد فراوانی  ۱0تعداد 

توان  آمده می به دستل قرار داشتند. لذا بر اساس اطالعات سا 18الی  ۱7درصد مابین سنین  3.3با درصد فراوانی 

 .اند بودهیباً جوان جامعه تقردرصد جزو قشر  31گفت که بیشترین تعداد پاسخگویان با بیش از 
 19: گروه سنی پاسخگویان منطقه 7جدول 

 

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 های تحلیلی داده

شده است. این  استفاده وایت نی –یومن یه و تحلیل پژوهش و دست یافتن به نتایج منطقی از آزمون تجزدر راستای 

به صورتی ترتیبی  ها آنی مفروض باشد و متغیرهای ا جامعهشود که دو نمونه مستقل از  آزمون هنگامی استفاده می

شاخص اصلی اقتصادی، اجتماعی،  ۱در  ها رتبهشود میانگین  مشاهده می 3باشند. همچنان که در جدول شماره 

شهر تهران  کالن 73و  7تفاوت در کیفیت زندگی در دو منطقه محیطی و کالبدی برای تعیین وجود  یستز

 ی قرار گرفته است.موردبررس
 ی مورد بررسیها شاخصی در ن تیوا من وی ریتفس: 8 جدول

Ranks 
 COD_REG1 N Mean Rank Sum of Ranks شاخص

 24187.00 150.23 161 73منطقه  اقتصادی

 27816.00 172.77 161 7منطقه 

Total 322   

 25057.50 155.64 161 73منطقه  اجتماعی

 26945.50 167.36 161 7منطقه 

Total 322   

 31265.50 194.20 161 73منطقه  محیطی زیست

 20737.50 128.80 161 7منطقه 

Total 322   

 33176.50 206.07 161 73منطقه  کالبدی

 18826.50 116.93 161 7منطقه 

Total 322   

Test Statisticsa 

 کالبدی محیطی زیست اجتماعی اقتصادی 

Mann-Whitney U 11146.000 12016.500 7696.500 5785.

500 

Wilcoxon W 24187.000 25057.500 20737.500 18826

.500 

Z -2.191 -1.138 -6.302 -8.590 

Asymp. Sig. (2-tailed) 008. 005. .000 .000 

a. Grouping Variable: COD_REG1 

 های پژوهشمنبع: یافته

، به لحاظ شاخص 11/710، میانگین 7و منطقه  08/721، میانگین 73بر این اساس به لحاظ شاخص اقتصادی منطقه 

 73، به لحاظ شاخص زیست محیطی منطقه 81/711میانگین  7و منطقه  1۱/722، میانگین 73اجتماعی منطقه 

 گروه سنی

Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 26.1 26.1 26.1 42 ساله 15-24 

 90.1 64.0 64.0 103 ساله 25 -40

 100.0 9.9 9.9 16 ساله 63-41

Total 161 100.0 100.0  
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 7و منطقه  011.11میانگین  73و به لحاظ شاخص کالبدی منطقه  31/703میانگین  7و منطقه  01/73۱میانگین 

شود بین وضعیت  را به خود اختصاص داده است. بر این اساس همچنان که مشاهده می 771.38میانگین 

ی مطروحه نشانگر وجود ها شاخصی در دو منطقه تفاوت وجود دارد به طوری که میانگین هر یک از ها شاخص

کمتر از رتبه  73چنین تفاوتی در بین مناطق است. با توجه به تفسیر یو من وایت نی رتبه گروه اول یعنی منطقه 

و درصد  zمنفی است و با توجه به مقدار آزمون  z است به همین دلیل مقدار آماره 7گروه دوم یعنی منطقه 

 -737/0کالبدی( و ) مؤلفهبرای  -231/3)زیست محیطی( و  مؤلفهبرای  -810/1)اجتماعی( و  مؤلفهبرای  -783/7)

درصد  33/1برای تمامی موارد باید گفت در سطح  17/1از  تر کوچکو مقدار سطح خطای  اقتصادی( مؤلفهبرای 

کان به عنوان یک م 7یک مکان عدم برخوردار و منطقه  عنوان به 73داری بین وضعیت زندگی در منطقه  یمعنتفاوت 

آمده وضعیت اقتصادی و اجتماعی  به دستها و نتایج  یبررساز طرف دیگر با توجه به برخوردار وجود دارد. 

شهر  کالن 7ی اقتصادی وضعیت ساکنان منطقه ها شاخصیی دارد بطوریکه از لحاظ ها تفاوتساکنان دو منطقه با هم 

 ازلحاظتهران بوده است. همچنین  73نان منطقه از وضعیت اقتصادی ساک تر مطلوبو  تر مناسبتهران به مراتب 

را دارا  73شرایط بهتری را در مقایسه با منطقه  7شاخص اجتماعی نیز وضعیت به همین روال است و ساکنان منطقه 

های فضایی در نحوه برخورداری و دسترسی به خدمات و امکانات در  باشند و همین امر باعث ایجاد تفاوت یم

های نهایی مربوط به کیفیت زندگی در دو منطقه  ده است. برای توجیه بهتر این موضوع نقشهسطح این مناطق ش

 شود. مورد ارائه گذاشته می

 19و  1: کیفیت زندگی در مناطق 1نقشه 
 های پژوهش()یافته(، منبع:7831منبع: نقشه پایه: شهرداری تهران )طرح جامع 

شود بیشتر ساکنان این  شهر تهران، مشاهده می کالن 7زندگی در منطقه همچنان که در نقشه نهایی مربوط به کیفیت 

های از جمله شمال و مرکز منطقه مردم از  اند. اگرچه در بخش منطقه دارای کیفیت زندگی در حد متوسط بوده

ه در توان گفت وضعیت زندگی بیشتر ساکنان منطق کیفیت زندگی در این نواحی راضی نیستند، اما به صورت کلی می

 های مورد بررسی دارند. حد متوسطی ازلحاظ شاخص
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شود بیشتر ساکنان این  شهر تهران، مشاهده می کالن 73چنانچه در نقشه نهایی مربوط به کیفیت زندگی در منطقه  

. بر اند بودهی دیگر منطقه نیز دارای کیفیت زندگی متوسط ها بخشو  اند بودهمنطقه دارای کیفیت زندگی نامناسب 

توان گفت کیفیت زندگی از نظر  می 73و  7های نهایی کیفیت زندگی مناطق  اساس آنچه گفته شد و با استناد به نقشه

ی فضایی و شرایط اجتماعی و اقتصادی ها تفاوتشهر تهران به سبب  کالن 73و  7ی مختلف، در مناطق ها شاخص

 ساکنان است.

 و دستاورد علمی پژوهشی گیری نتیجه 

 اساس بر و جهان شهر ۱21 بررسی با زندگی کیفیت شاخص فهرست کرده، اعالم مرسر موسسه کهنه گو آن

 :است شده تنظیم زیر معیارهای

 )قانون اعمال ،جرائم سیاسی، ثبات) اجتماعی فضای .7

 )آب فاضل سامانه واگیر، های یماریب درمانی، خدمات) بهداشتی فضای .0

 طبیعی( بالیای هوا، آلودگی) زیست محیط .8

 آموزشی( المللی بین و استاندارد خدمات به دسترسی) آموزشی فضای .۱

 بانکی( خدمات مالی، مقررات) اقتصادی فضای .2

 فردی( های یآزاد آزاد، یها رسانه به دسترسی) فرهنگی فضای .1

 ترافیک( حجم ترابری، وونقل  حمل آب، برق،) عمومی خدمات .1

 (ها ورزشگاه نمایش، یها سالن ،ها )رستوران تفریحی خدمات .3

 خودرو( روزمره، مصرفی کاالهای غذا، به دسترسی) مصرفی کاالهای .3

 ساختمانی( خدمات مبلمان، ی،خانگ لوازم خانه،) مسکن .71
و تقویت منابع پایدار  وخرج دخلترین موضوع شفافیت  مهم« اقتصاد شهر و کیفیت مالی اداره پایتخت»در گروه  

العاده گران اداره  شهری معتقدند: پایتخت در مقایسه با ابرشهرهای جهان فوق. اکثر کارشناسان است شدهشهر بررسی 

میلیون تومان است و همچنین  0شود. طوری که سرانه بودجه شهرداری در حال حاضر حدود  می

شود اما این نسبت در شهرهای  درصد برآورد می 02شهرداری به تولید ناخالص داخلی تهران حدود  هبودج نسبت

شهرداری  مسئولیت عنوان نیز به آنچه به« کیفیت سکونت در شهر»در گروه . درصد است 72کمتر از  جهان بزرگ

تواند از طریق  . مدیریت شهری میاست شدههای گذشته مغفول مانده، پرداخته  مسکن در همه سال تنظیم بازار برای

در پایتخت را کاهش دهد. گروه ششم نیز با  مسکن تأمینهایی همچون پروانه ساختمانی و شارژ شهری، هزینه ابزار

عنوان  مجموعه مدیریت شهری به نیروی انسانی است. در این گروه تورم بندی شده  طبقه« کیفیت اداره شهر»عنوان 

میزان  استاندارد نظر کارشناسان الگوی اساس . برهای اصلی ساختار مدیریت شهری مطرح است یکی از چالش

اکنون نیروی انسانی  هزار نفر باشد اما هم 1باید معادل  شهرداری تهران نیروی انسانی مشغول به کار در مجموعه

شود. از این رو کارشناسان معتقدند کاهش حجم نیروی  هزار نفر برآورد می 11شاغل در این مجموعه نزدیک به 

ها  شود. آخرین گروه این شاخص های جاری در شهرداری می ر به کاهش هزینهانسانی در مجموعه شهرداری منج

آن با شهرداری  تأمین مسئولیتمربوط به کیفیت رفاه شهری است که خدمات هفت گانه شهری در آن قرار دارد و 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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توجهی از میزان رضایتمندی شهروندان از شهرداری را دارد. یکی از اقدامات برای  قابل وزن این خدمات .است

سازی و  رویه برای تجاری های خدمات شهری آن است که روال کنونی در صدور مجوزهای بی افزایش سرانه

ر گیرد. نکته مهم دیگر های مازاد کنترل شود و همچنین اراضی ذخیره در خدمت افزایش خدمات شهری قرا کاربری

خدمات هفت گانه نیازمند حمایت از سوی شهرداری است. این  تأمینبرای  بخش خصوصی گذاری آنکه سرمایه

خواهد  زمین ر یعنی تخفیف در هزینه صدور پروانه ساختمانی و تسهیل شرایط واگذاریها از طریق دو ابزا حمایت

ته شده که ای در نظر گرف نیز به گونه 7۱11ها در سال  شده برای شاخص گفتنی است اهداف کمی و کیفی تعیین .بود

طی شود، یک سطح حداقلی برای   مثبت شاخص رشد به شکل ها آنهایی که باید مسیر بهبود  آن دسته از شاخص

ها کاسته شود از باید از میزان آن هایی که در مسیر بهبود کیفیت پایتخت عنوان شده و همچنین شاخص ها آنارقام 

 .است جمله شاخص مربوط به سفر با خودروی شخصی، یک سقف حداکثری برای آن لحاظ شده 

 نای منطقه 00 از منطقه پنج تنها که تهران شهر محدوده درصد 08 فقط شهری، امکانات نامتعادل توزیع دلیل به

 سه، شش، مناطق ساکنان که صورت این به شود می تلقی پایتخت یافته توسعه نقاط جزو گیرد، برمی در را شهر کالن

. چهار منطقه شامل مناطق یک، شوند می محسوب شهری رفاه دارای نشینان پایتخت جزو ترتیب به هفت و دو یک،

نیز در گروه  7۱و  77،2،70،۱،3،78،0منطقه شامل مناطق  3اند.  ای شناخته شده به عنوان مناطق فراتوسعه 1و  8،1

بندی  اند. همچنین رتبه ای قرار گرفته در گروه میان توسعه 07و  3،73،01،72یافته رو به باال و پنج منطقه  توسعه

یافتگی در سطح شهر تهران  دهد پنج منطقه محروم یا در کمترین حد توسعه مناطق بر اساس عامل اقتصادی نشان می

 1فقط منطقه  فضایی -بر اساس عامل کالبدی شوند. می 71نهایتاً منطقه  و 71،00،73،71وجود دارد که شامل مناطق 

یافته رو به باال شامل دو منطقه  ای شناخته شده است. همچنین مناطق توسعه شهر تهران حائز کسب رتبه فراتوسعه

شهر تهران نیز در منطقه باقی مانده  7۱شود.  می 01و  07، 77، 70، 8ای شامل مناطق  و مناطق میان توسعه 00یک و 

مناطق شهر تهران با توجه به عامل اجتماعی نیز از  البته یافتگی هستند. دو گروه محروم یا دارای حداقل سطح توسعه

گیرد.  یافته قرار می  توسعه تهران در گروه فرا 1فضایی منطقه -گانه پایتخت همچون عامل کالبدی 00میان مناطق 

یافته رو به باال و منطقه یک به عنوان یک منطقه میان توسعه شناخته  مناطق توسعه نیز به عنوان 70و  1،77،8مناطق 

یافتگی را  اند که حداقل سطح توسعه درصد مناطق شهر تهران در گروهی قرار گرفته 21شده است. در این بررسی 

، 73،7۱،73نیز مناطق  شود؛ و در گروه محروم می 0و  71،78،۱،01،2،71،3،3،00،07دارند. این گروه شامل مناطق 

اند. نکته جالب آنکه بیشترین مناطق محروم یا دارای حداقل سطح توسعه در عامل اجتماعی  قرار گرفته 71و  72

 .منطقه را در خود جای داده است 71دهد که  خود را نشان می

 8و  7، 0، 1ده است. مناطق معرفی ش افتهی تهران به عنوان تک منطقه فرا توسعه 1بر اساس عوامل تلفیقی نیز منطقه 

منطقه  78اند. همچنین  در گروه نیمه برخوردار قرار گرفته 77و  2، ۱، 78یافته رو به باال و مناطق  در گروه توسعه

: 7833علوی و دیگران، ) دارندیافتگی قرار  شهری باقیمانده نیز در دو گروه محروم و دارای حداقل سطح توسعه

771). 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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 تهران منطقه 22 رفاه : سطح2نمودار 

 (http://donya-e-eqtesad.comمنبع: )

پذیری بیشتر عدالت اجتماعی در شهرها کمک  تواند به بهبود کیفیت زندگی و تحقق ریزی شهری آنچه می در برنامه

هایی است که خدمات را عادالنه در مناطق مختلف توزیع نمایند. در  ریزی نماید، توجه به عدالت فضایی و برنامه

ی جامع و تفصیلی ها طرحدر قالب  ها سرانهاس یک سری ریزی شهری ایران، توزیع منابع در شهر بر اس نظام برنامه

بنابراین برای سنجش ؛ توجهی به مفهوم عدالت اجتماعی در شهرهاست یبنشان از  ها آنگیرد که تأمل در  صورت می

بایست در ارتباط با هم  یمعملکردی، خدمات  -وضعیت عدالت توزیع خدمات در سطح شهر، به سبب پیوند فضایی

های متنوع در توزیع این خدمات است و مدیریت یکپارچه  یریتمدته شوند که نیاز به هماهنگی بین در نظر گرف

تواند راه حلی در این زمینه باشد. همچنین توزیع خدمات شهری باید بر اساس تغییرات جمعیتی و شعاع  شهری می

مدنظر قرار گیرد. از طرف دیگر ی و کارایی تسهیالت به عنوان عاملی تأثیرگذار در سنجش عدالت رسان خدمات

های  وجود تعادل و هماهنگی بین نواحی و فضاهای شهری و برقراری عدالت اجتماعی در دسترسی به کاربری

شود و در صورت عدم رعایت این اصل،  مختلف در شهرها یکی از اهداف توسعه پایدار محسوب می

تر نموده و باعث  های موجود را عمیق د شد، بلکه نابرابریهای انجام شده نه تنها باعث توسعه نخواه گذاری سرمایه

های  یکاستشود. بر این اساس برای کاهش و پر کردن  های محیطی می ها و ظرفیت ای و ناهماهنگ با توان رشد غده

های دسترسی، سیستم اطالعات  یتئورموجود، شاخص عدالت یکپارچه که مبتنی بر دورنمایی از تحلیل فضایی 

دسترسی به تسهیالت شهری را نه تنها برای یک نوع خدمت خاص بلکه برای تعداد  مسئله اند توانستهیی و... جغرافیا

تمرکز و تفرق( و درنهایت عدالت فضایی را ) زیادی از خدمات تحلیل نماید و چگونگی پراکنش فضایی خدمات

سترسی به آن در قالب مدل یکپارچه تبیین نماید. بر این اساس تحلیل تمرکز فضایی خدمات شهری و چگونگی د

دسترسی و تحلیل رابطه بین تمرکز خدمات و میزان دسترسی که به نوعی تصویرگر عدالت فضایی شهری است، 

اساسی تحقیق است. در این پژوهش به منظور تحلیل پراکنش فضایی خدمات شهری در رضایتمندی از  مسئله
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های مدون  های کیفیت زندگی و پرسشنامه شهر تهران از نقشه کالن وضعیت کیفیت زندگی در دو منطقه یک و نوزده

ی ها شاخصی مورد بررسی در این پژوهش از جمله ها شاخصدهد که در بسیاری از  استفاده شد. نتایج نشان می

محیطی، فرهنگی، اوقات فراغت، کالبدی و دسترسی به خدمات از لحاظ میزان و توزیع  یستزاجتماعی، اقتصادی، 

شهر تهران و منطقه نوزده به  یباً برخوردار کالنتقربه عنوان یکی از مناطق  7های مابین منطقه  نوع امکانات تفاوت

وضعیت  ها شاخصی که در بیشتر ا ونهگهایی وجود دارد. به  عنوان یکی از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تفاوت

توان گفت که نوعی رضایت از وضعیت کیفیت  کیفیت زندگی منطقه یک در حد متوسط به باال بوده است و می

توان به وجود تهدیدی به عنوان وضعیت نامناسب زیست محیطی  زندگی در بین ساکنان محدوده وجود دارد. تنها می

و... اشاره کرد که به عنوان یک تهدید بالقوه زندگی ساکنان  ها مزاحمتا، بو، و وجود انواع آلودگی از جمله صد

ای داشته باشند  یژهوی آتی به امر توجه ها برنامهبایست مدیران شهری در  یممنطقه را با مخاطره روبرو کرده است و 

شهر تهران از بسیاری از  نکال 73و در راستای کاهش آن اقدام کنند. از طرف دیگر وضعیت کیفیت زندگی در منطقه 

های اقتصادی، کالبدی،  ی مورد بررسی در وضعیت متوسط رو به پایین قرار دارد که این امر در شاخصها شاخص

توان  می 73توان به عنوان تهدیدهای پیش روی منطقه  از همین عوامل می که یطورفرهنگی بیشتر نمایان است. به 

های فضایی موجود و همچنین بهبود وضعیت کیفیت  ینابرابرر راستای کاهش طلبد مدیران شهری د یمنام برد که 

 و عملی بردارند. مؤثری ها گامزندگی 
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